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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

 Beberapa penelitian rujukan yang terkait dengan bahasan penjualan berbasis 

relasional yang terkait dengan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian Cross et al. (2007) yang menelaah tentang pengaruh lingkungan yang 

berorientasi konsumen terhadap pendekatan orientasi konsumen tenaga penjual 

dan kinerja tenaga penjual pada kota-kota besar di Amerika. Tujuan penelitiannya 

untuk memperoleh gambaran pengaruh orientasi konsumen, pada kedua segi, 

yaitu perusahaan dan tenaga penjual, pada kinerja tenaga penjual dalam 

melakukan penjualan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan orientasi 

konsumen dimediasi oleh orientasi konsumen tenaga penjual dalam hubungannya 

dengan kinerja tenaga penjual, dan tidak ada pengaruh langsung lingkungan 

orientasi konsumen terhadap kinerja tenaga penjual. Orientasi kompetitif 

organisasional tidak memiliki pengaruh signifikan, baik terhadap orientasi 

konsumen maupun kinerja tenaga penjual secara langsung. Cross et al. (2007) 

menyimpulkan bahwa dengan mengkombinasikan perspektif teori yang menelaah 

orientasi konsumen pada tingkatan organisasional dan individual, gambaran yang 

lebih jelas tentang pengaruh orientasi pasar dapat dilihat. Usaha-usaha perusahaan 

untuk berkomunikasi dengan konsumen melalui penciptaan nilai, membangun 

komitmen, memahami dan memuaskan kebutuhan konsumen tidak akan berhasil 

apabila tenaga penjual tidak terlibat aktif di dalamnya.  

15 
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2. Penelitian Srinanda (2003) yang menelaah tentang pengaruh orientasi konsumen, 

adaptabilitas, dan orientasi pelayanan terhadap kinerja tenaga penjualan jasa 

pelayaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi konsumen mampu 

mempengaruhi kinerja tenaga penjualan, atau dengan kata lain tenaga penjualan 

dapat meningkatkan kinerja penjualannya melalui pendekatan yang berorientasi 

pada konsumen. Variabel lainnya yaitu adaptabilitas juga terbukti berpengaruh 

terhadap kinerja tenaga penjualan. Karena dengan adanya adaptabilitas pesan-

pesan promosional perusahaan yang disampaikan oleh tenaga penjual dapat 

disesuaikan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan komunikasi yang tepat 

sehingga proses penjualan dapat dilakukan dengan baik. Variabel ketiga yaitu 

orientasi pelayanan juga terbukti berpengaruh terhadap kinerja tenaga penjual. 

Oleh karenanya tenaga penjualan yang memiliki tingkat orientasi pelayanan yang 

tinggi juga akan menghasilkan kinerja penjualan yang tinggi pula. 

3. Penelitian Irianti (2008) yang menelaah tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi adaptivitas tenaga penjual dalam meningkatkan kinerja 

penjualannya. Variabel-variabel yang ditelaah pengaruhnya terhadap adaptivitas 

tenaga penjualan adalah kesesuaian informasi, pengendalian diri, karakteristik 

lingkungan penjualan, dan pengetahuan produk. Hasil penelitian mengungkapkan 

bahwa kesesuaian informasi berpengaruh  penting dalam meningkatkan 

adaptivitas tenaga penjual. Terutama yang berkaitan fokus informasi yang 

digunakan dalam proses penjualan. Variabel pengendalian diri juga terbukti 

berpengaruh terhadap adaptivitas tenaga penjual, terutama yang terkait dengan 
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kemampuan tenaga penjual untuk memodifikasi presentasi dirinya. Variabel 

karakteristik lingkungan penjualan juga memiliki peran penting dalam 

meningkatkan adaptivitas tenaga penjualan. Hal yang utama dalam meningkatkan 

adaptivitas adalah produk yang disediakan. Variabel pengetahuan produk juga 

terbukti berperan penting dalam meningkatkan adaptivitas tenaga penjual, 

terutama yang menyangkut pengetahuan tentang jenis dan manfaat produk 

perusahaan. Penelitian juga mengungkapkan bahwa adaptivitas tenaga penjual 

dapat meningkatkan kinerja tenaga penjual yang lebih baik dalam melakukan 

penjualan produk perusahaan.  

Perbedaan dan persamaan penelitian saat ini dengan ketiga penelitian 

sebelumnya dapat dijabarkan dalam Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 
Perbandingan Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya  

dengan Penelitian Saat Ini 
 

 Keterangan Cross et al.  
(2007) 

Srinanda  
(2003) 

Irianti  
(2008) 

Penelitian Saat ini 
(2014) 

1 Variabel 
Eksogen 

Orientasi 
Konsumen 
Organisasional, 
Orientasi 
Kompetitif 
Organisasional 

Orientasi 
konsumen, 
penjualan adaptif, 
orientasi pelayanan 

Kesesuaian informasi, 
pengendalian diri, 
lingkungan penjualan 
pengetahuan produk 

Orientasi konsumen 
organisasional, 
pengendalian diri, 
lingkungan penjualan  

2 Variabel 
Endogen 

Orientasi 
Konsumen, 
Kinerja Tenaga 
Penjual 

Kinerja tenaga 
penjual 

Penjualan adaptif, 
Kinerja tenaga 
penjual 

Orientasi konsumen, 
penjualan adaptif, kinerja 
tenaga penjual 

3 Lokasi 
Penelitian 

Kota-kota 
metropolitan di 
Amerika 

Semarang PT. Bringin Dana 
Sejahtera, Jakarta 

PT. Asuransi Jiwasraya, 
Surabaya 

4 Responden 283 tenaga 
penjual lapangan 

168 orang tenaga 
penjual perusahaan 
pelayaran dan agen 
pelayaran 

103 tenaga penjual 
perusahaan 

139 Tenaga penjual polis 
asuransi Jiwasraya di 
kota Surabaya 

5 Teknik Analisis SEM SEM SEM SEM 
6 Hasil 

Penelitian 
1. Orientasi 

konsumen 
organisasional 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
orientasi 
konsumen. 

2. Orientasi 
kompetitif 
organisasional 
tidak 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
orientasi 
konsumen. 

3. Orientasi 
konsumen 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap kinerja 
tenaga penjual. 

1. Orientasi 
konsumen 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap kinerja 
tenaga penjual. 

2. Penjualan 
adaptif 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap kinerja 
tenaga penjual. 

3. Orientasi 
pelayanan 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap kinerja 
tenaga penjual. 

1. Kesesuaian 
informasi 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
penjualan adaptif. 

2. Pengendalian diri 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
penjualan adaptif. 

3. Lingkungan 
penjualan 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
penjualan adaptif. 

4. Pengetahuan 
produk 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
penjualan adaptif. 

5. Penjualan adaptif 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap kinerja 
tenaga penjual. 

1. Lingkungan organisasi 
yang berorientasi 
konsumen  berpengaruh 
signifikan positif 
terhadap orientasi 
konsumen tenaga 
penjual. 

2. Orientasi konsumen 
dari tenaga penjual 
berpengaruh signifikan 
positif terhadap kinerja 
tenaga penjual. 

3. Pengendalian diri 
tenaga penjual 
berpengaruh signifikan 
positif terhadap 
penjualan adaptif yang 
dilakukan tenaga 
penjual. 

4. Lingkungan penjualan 
berpengaruh signifikan 
positif terhadap 
penjualan adaptif   yang 
dilakukan tenaga 
penjual. 

5. Penjualan adaptif  
berpengaruh signifikan 
positif terhadap kinerja 
tenaga penjual. 

Sumber: Cross et al. (2007), Srinanda (2003), Irianti (2008), hasil penelitian (2014) 
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2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Lingkungan Orientasi Konsumen 

 Lingkungan Orientasi Konsumen atau Orientasi Konsumen Organisasional 

menurut Narver dan Slater (1990), dalam Roman dan Iacobucci (2010), organization-

level customer orientation menggambarkan tingkatan dimana iklim atau budaya   

organisasi   kondusif   untuk  memenuhi   kebutuhan   konsumen.  Definisi ini 

konsisten dengan pendapat Pervin dan Persons (1989), dalam Whelan, Davies, 

Walsh, dan Bourke (2009), yang menyatakan bahwa individual didorong untuk 

mencapai berbagai macam tujuan, dan lingkungan dipandang sebagai kondisi untuk 

memperkuat pencapaian tujuan tersebut, ataupun sebagai halangan untuk mencapai 

tujuan-tujuan tersebut. Orientasi konsumen organisasional akan meningkatkan 

orientasi konsumen tenaga penjual dan kinerja tenaga penjual atas perilaku orientasi 

konsumen (Grizzle, Zablah, Brown, Mowen, dan Lee, 2008). Dengan kata lain, 

orientasi konsumen organisasional memiliki pengaruh positif pada orientasi 

konsumen tenaga penjual dan bagaimana tenaga penjual memperlakukan konsumen. 

Cross et al. (2007) juga menyimpulkan bahwa dengan mengkombinasikan perspektif 

teori yang menelaah orientasi konsumen pada tingkatan organisasional dan 

individual, gambaran yang lebih jelas tentang pengaruh orientasi pasar dapat dilihat. 

 Untuk tenaga penjual, persepsi orientasi konsumen dari perusahaan 

mempengaruhi bagaimana mereka sebagai tenaga penjual lebih berorientasi kepada 

konsumen, karena mereka merespon terhadap kebijaksanaan yang diterapkan 

perusahaan. Hal ini juga akan mempengaruhi kepuasan karyawan, karena karyawan 
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dalam lingkungan dalam perusahaan jasa akan lebih puas ketika mereka merasakan 

dukungan perusahaan yang juga berorientasi konsumen. Konsumen akan lebih puas 

apabila mereka merasakan bahwa perusahaan lebih berorientasi kepada mereka, dan 

pandangan mereka atas kebijakan perusahaan akan mempengaruhi persepsinya 

terhadap tenaga penjual yang juga berorientasi konsumen.  

 Siguaw et al. (1994) , dalam Roman dan Iacobucci (2010), menyatakan bahwa 

tingkatan dimana perusahaan berfokus langsung pada orientasi pasar mempengaruhi 

perilaku tenaga penjual terhadap konsumen. Orientasi pasar perusahaan akan secara 

signifikan mempengaruhi orientasi konsumen tenaga penjual karena perusahaan 

mengendalikan sumberdaya untuk mempengaruhi perilaku dan respon tenaga 

penjualnya terhadap kebutuhan konsumen. Sumberdaya-sumberdaya ini termasuk 

terkait dengan perekrutan, pelatihan, evaluasi, dan sistem reward, yang merupakan 

faktor-faktor signifikan dalam mendorong tenaga penjual untuk melakukan orientasi 

konsumen. 

 Hal yang perlu dilakukan adalah mempengaruhi tenaga penjual untuk 

melaksanakan orientasi yang telah dipilih perusahaan dalam usaha penjualannya. 

Menurut Siguaw et al. (1994), dalam Roman dan Iacobucci (2010), perusahaan dapat 

menanamkan filosofi orientasi konsumen dan memberikan pelatihan, sumber daya, 

serta imbalan (reward) yang dianggap perlu untuk mendukung dan memotivasi 

tenaga penjual agar berorientasi terhadap konsumen. 

 Meskipun tingkat orientasi terhadap pasar dapat dipilih oleh perusahaan dari 

tingkat yang paling tinggi sampai tingkat yang terendah, tetapi perlu diketahui dengan 
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jelas bahwa harus ada penyesuaian yang kuat antara orientasi yang diharapkan oleh 

perusahaan dengan orientasi yang dipraktekkan oleh tenaga penjual. Menurut 

Webster (1991), dalam Jones, Busch, dan Dacin (2003), karyawan dari jabatan yang 

tertinggi sampai pada pegawai operasional, secara mendasar harus memiliki perilaku 

yang sama atau konsisten terhadap orientasi pasar dari perusahaan. 

 Kohli dan Jaworski (1990), dalam Roman dan Iacobucci (2010), menyatakan 

bahwa orientasi pasar merupakan sekumpulan aktivitas dan perilaku yang 

diimplementasikan untuk merefleksikan tingkat adopsi konsep pemasaran sebagai 

suatu filosofi bisnis. Orientasi terhadap pasar berasal dari pemimpin perusahaan yang 

kemudian diturunkan ke seluruh bagian perusahaan. Perusahaan mempunyai 

keunggulan dengan menerapkan orientasi terhadap konsumen pada tenaga 

penjualnya, dan hal yang wajar apabila mengharapkan tenaga penjual mereka berlaku 

serta merespon kebutuhan konsumen dengan cara yang sesuai dengan orientasi 

perusahaan terhadap pasar. Lebih lanjut, Siguaw et al. (1994), dalam Roman dan 

Iacobucci (2010), juga mengungkapkan bahwa sangat beralasan untuk mengharapkan 

orientasi pasar dari perusahaan memiliki pengaruh yang kuat pada orientasi 

konsumen dari tenaga penjual. 

 Orientasi konsumen melibatkan aktivitas-aktivitas dan implementasi perilaku 

untuk merefleksikan tingkatan dimana kebutuhan dan keinginan dari konsumen 

menjadi dasar filosofi penjualan perusahaan. Tingkat orientasi konsumen dari 

perusahaan diperoleh dari perilaku manajemen yang mempengaruhi seluruh 

organisasi. Menurut Kohli dan Jaworski (1990), dalam Roman dan Iacobucci (2010), 
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manajer puncak memainkan peran penting dalam membentuk nilai perusahaan dan 

orientasi perusahaan. Komitmen suatu perusahaan untuk mengembangkan dan 

memelihara ketertarikan utama konsumen harus tercermin dari cara tenaga penjual 

memperlakukan konsumen (Boles et al., 2001).  Apabila perhatian bagi 

konsumen menembus perusahaan dengan tingkat yang tinggi pada orientasi 

konsumen, maka karyawan yang langsung berhubungan dengan konsumen, seperti 

tenaga penjual juga harus memprioritaskan aktivitas mereka untuk lebih 

memperhatikan kebutuhan konsumen. 

 

2.2.2. Pengendalian Diri 

 Turnley dan Bolino (2001) mengatakan bahwa pengendalian diri didefinisikan 

sebagai kemampuan untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku ekspresif 

seseorang. Pengendalian diri dapat digambarkan sebagai dua tahapan proses kognitif. 

Awalnya, seseorang harus menerima isyarat situasional yang menganjurkan perilaku 

seseorang untuk dikendalikan, selanjutnya memberikan motivasi untuk 

memperlihatkan perilaku yang tepat. Menurut Goolsby et al. (1992), dalam Chi et al. 

(2007), pengendalian diri pada seseorang secara sadar mengubah perilaku, sehingga 

kesan diri yang diinginkan bisa tercapai. Zaccaro, Kenny, dan Foti (1991), dalam 

Turnley dan Bolino (2001), menyatakan bahwa secara spesifik pengendalian diri 

meliputi tiga karakter, yaitu perhatian terhadap kelayakan sosial, kepekaan terhadap 

isyarat situasional, dan kemampuan untuk mengendalikan perilaku dalam merespon 

isyarat tersebut. 
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 Zaccaro et al. (1991), dalam Turnley dan Bolino (2001), mengungkapkan 

bahwa individu dengan tingkat pengendalian yang tinggi memperhatikan kesesuaian 

situasional dan interpersonal dari perilakunya dan menggunakan isyarat ini untuk 

mengatur dan mengendalikan presentasi dirinya. Goolsby et al. (1992), dalam Chi et 

al. (2007), menemukan bahwa tenaga penjual dengan tingkat pengendalian diri tinggi 

akan mampu menyesuaikan presentasi dirinya agar sesuai dengan permintaan 

lingkungan sehingga membuatnya mencapai kesuksesan. 

 Manz dan Sims, (1980), dalam Morgeson dan DeRue (2006), menyatakan 

bahwa tenaga penjual dapat mengatur diri mereka sendiri dengan menentukan tujuan 

mereka sendiri, memutuskan bagaimana mereka akan meraih tujuan mereka, 

mengevaluasi kinerja mereka, dan memberi penghargaan kepada diri mereka sendiri. 

Dengan adanya pengendalian diri yang tinggi pada tenaga penjual maka akan 

semakin tinggi pula kemampuannya dalam menerapkan adaptivitas terhadap proses 

penjualannya. Irianti (2008) juga mengungkapkan hal senada, bahwa pengendalian 

diri berpengaruh terhadap adaptivitas tenaga penjual, terutama yang terkait dengan 

kemampuan tenaga penjual untuk memodifikasi presentasi dirinya. 

 Turnley dan Bolino (2001) mengungkapkan bahwa untuk melakukan 

penilaian terhadap kemampuan pengendalian diri tenaga penjual dapat diukur melalui 

ketiga indikator sebagai berikut: 

1. Tenaga penjual selalu berusaha memberikan pelayanan kepada konsumen dengan 

jujur dan setulus hati. 

2. Tenaga penjual memiliki kepekaan terhadap perilaku ekspresif orang lain. 
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3. Tenaga penjual memiliki kemampuan untuk mengubah perilaku sesuai situasi 

yang sedang dihadapi saat proses interaksi dengan konsumen. 

Menurut Turnley dan Bolino (2001) ketiga indikator tersebut dapat diukur 

melalui self  assessment pada tenaga penjual sendiri, hal ini dilakukan agar tenaga 

penjual melewati sebuah proses dimana dirinya memiliki tanggung jawab untuk 

menilai hasil tingkat pengendalian dirinya sendiri. Pengukuran dengan metode self 

assessment  dapat digunakan untuk membantu tenaga penjual dalam mengembangkan 

kemampuan menilai dan mengkritisi proses dan hasil pengendalian dirinya (penilaian 

formatif), serta membantu tenaga penjual menentukan kriteria untuk menilai hasil 

tingkat pengendalian dirinya. 

 

2.2.3. Karakteristik Lingkungan Penjualan 

 Menurut Weitz et al. (1986), dalam Franke dan Park (2006), lingkungan 

penjualan didefinisikan sebagai keadaan situasional yang dihadapi oleh tenaga 

penjual. Praktek adaptivitas tenaga penjual sejalan dengan biaya yang dikeluarkan. 

Untuk menerapkan adaptivitas penjualan yang baik maka tenaga penjual harus 

meluangkan waktunya untuk melakukan riset pasar kepada konsumennya, meskipun 

waktu tersebut sebenarnya dapat digunakan untuk melakukan kunjungan kepada 

pelanggan lain. Weitz et al., (1986), dalam Franke dan Park (2006), menyatakan 

bahwa karakteristik lingkungan penjualan yang mempengaruhi trade off  biaya dan 

keuntungan, yaitu (1) variasi kebutuhan dan tipe konsumen yang dihadapi oleh tenaga 
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penjual, (2) pentingnya kondisi situasi pembelian yang dihadapi, (3) sumber daya 

yang disediakan perusahaan untuk tenaga penjual.  

 Ketika tenaga penjual menghadapi konsumen yang sama dengan kebutuhan 

yang sama, tenaga penjual dapat secara efektif menggunakan cara yang sama, 

pendekatan penjualan terbaik yang sesuai bagi semua konsumen. Biaya untuk 

mengumpulkan informasi tidak akan membatasi keuntungan marginal seperti yang 

dicapai ketika mengubah pendekatan penjualan mereka. Akan tetapi keuntungan dari 

penjualan adaptif bisa jasi substansial ketika konsumen menghargai tenaga penjual 

dengan membeli dalam jumlah besar jika mereka menyesuaikan presentasinya untuk 

tiap pelanggan. 

 Lebih lanjut, tenaga penjual dapat mencapai keuntungan potensial dari 

penjualan adaptif ketika mereka mempunyai sumber daya untuk membuat perubahan 

yang tepat dalam perilaku mereka. Keuntungan akan meningkat ketika tenaga penjual 

menjual lini produk yang luas atau produk dengan fitur dan pilihan yang banyak. 

Menurut Weitz et al., (1986), dalam Franke dan Park (2006), variasi produk 

membantu tenaga penjual dalam menyesuaikan presentasi mereka dengan kebutuhan 

pelanggan. Hal yang sama juga diungkapkan Irianti (2008), bahwa karakteristik 

lingkungan penjualan memiliki peran penting dalam meningkatkan adaptivitas tenaga 

penjualan. Lingkungan penjualan berkaitan dengan kebutuhan yang dihadapi 

konsumen, tipe situasi penjualan, dan produk yang disediakan. Hal yang utama dalam 

meningkatkan adaptivitas adalah produk yang disediakan. 
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 Penjualan adaptif  akan efektif dalam meningkatkan kinerja tenaga penjual 

jika menghasilkan keuntungan yang lebih banyak dari biaya penerapan penjualan 

adaptif. Tanner (1994), dalam Kirk et al. (2011), mengungkapkan bahwa tenaga 

penjual menerapkan penjualan adaptif sesuai lingkungan penjualan yang dihadapi. 

Menurut Weitz et al., (1986), dalam Franke dan Park (2006), penerapan adaptivitas 

tenaga penjual akan dipengaruhi oleh lingkungan penjualan. 

 

2.2.4. Orientasi Konsumen (Customer Orientation) 

 Menurut Slater dan Olson (2000), jika seorang tenaga penjual diharuskan 

menemui tantangan masa depan, mereka harus mengambil perspektif dari sisi 

profesional yang benar dan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada 

konsumen yang menggunakan taktik yang benar, tidak manipulatif dan memuaskan 

kebutuhan jangka panjang dari konsumen dan perusahaan penjual. Wang, Bradford, 

Xu, dan Weitz (2008), berpendapat bahwa peranan tenaga penjual penting untuk 

membantu hubungan ini. 

 Dubinsky dan Staples, dalam Keillor et al. (2000), tenaga penjual lebih 

memilih teknik-teknik yang memperbolehkannya untuk mengidentifikasi dan 

memenuhi kebutuhan konsumennya. Adapun Saxe dan Weitz, dalam Keillor et al. 

(2000), mengembangkan skala SOCO (Selling Orientation – Customer Orientation) 

atau orientasi terhadap penjualan – orientasi terhadap pelanggan. 

 Customer oriented selling adalah cara untuk menjalankan bisnis pada tenaga 

penjualan. Masa pada tingkatan dimana tenaga penjual mempraktekkan konsep 
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marketing dengan membantu konsumen membuat keputusan membeli yang akan 

memuaskan keinginannya. Saxe dan Weitz, dalam Keillor et al. (2000), menyarankan 

kepada tenaga penjual yang berorientasi kepada konsumen harus melibatkan diri 

dalam sebuah proses penemuan yang sulit terhadap kebutuhan konsumennya dan bisa 

saja dalam proses tersebut tenaga penjual gagal, ketika tidak dapat memperkirakan 

transaksi jangka panjang dengan pembelinya. 

 Menurut Taylor, dalam Keillor et al. (2000), customer orientation adalah ciri 

terbesar dari performa tenaga penjual yang ulet, dan customer orientation penting 

bagi industri dan daerah pemasaran produk-produk konsumen dalam bidang industri. 

Peterson (1998), dalam Keillor et al. (2000), juga menyatakan bahwa seorang tenaga 

penjual yang sukses bekerja untuk memuaskan kebutuhan konsumennya. 

Menurut Scuhultz dan Good (2000), dinyatakan bahwa memahami kinerja 

tenaga penjual adalah sesuatu yang penting, namun lebih penting adalah memahami 

apa yang menjadi kunci dalam mempertahankan dan mengembangkan hubungan baik 

dengan pelanggan. Karena pemahaman dan menjaga hubungan baik dengan 

pelanggan merupakan sebuah keputusan jangka panjang yang sangat tepat. Menjaga 

hubungan pemasaran akan memberikan banyak manfaat bagi tenaga penjual dan 

oraganisasi, tidak hanya sekedar profit saja. Menurut Boles, Babin, Brashear, dan 

Brooks  (1997), dalam Bradford, Challagalla, Hunter dan Moncrief  (2012), 

diungkapkan bahwa: 
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“The importance of building customer relationship is apparent when 

considers that it is much more costly to get new customers than to keep 

existing ones. In addition, often purchase more than new customer .“ 

Hal sama dikemukakan oleh Williams dan Attaway (1996),  dalam Franke dan 

Park (2006), yang menyatakan bahwa interaksi pembeli dan penjual yang baik akan 

memunculkan keyakinan antara kedua belah pihak, dan dari keyakinan tersebut akan 

memberikan manfaat yang besar yaitu kekuatan untuk bertahan dan keuntungan bagi 

organisasi. Namun implikasi orientasi tenaga penjual pada pelanggan bukan sesuatu 

yang mudah di lapangan, namun meskipun tidak mudah bukan berarti tidak bisa 

diwujudkan. Untuk membangun orientasi tenaga penjual pada pelanggan, setiap 

tenaga penjual dan organisasi harus mampu menjabarkan tiga syarat utama sebagai 

bentuk ikatan yang akan memperat hubungan pembeli dan penjual, yaitu orientasi 

pada pelanggan, adaptabilitas dalam proses menjual, dan orientasi melayani (Porter 

dan Inks, 2000). 

Orientasi tenaga penjual pada pelanggan, menurut Foster dan Cadogan (2000) 

bermakna mencapai nilai pelanggan yang superior merupakan barriers  (penghalang) 

yang diciptakan tenaga penjual bagi pesaing yang mencoba memasuki pasar mereka. 

Untuk menciptakan penghalang yang kuat dibutuhkan sumber daya (tenaga penjual) 

dengan memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai. Komitmen yang harus 

dimiliki dalam diri seorang tenaga penjual adalah merupakan tanggung jawab tenaga 

penjual sebagai alat dan media strategis yang dimiliki perusahaan sebagai penghalang 

dan menciptakan nilai pelangan. Naylor dan Frank (2000) juga menyatakan bahwa 
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setiap aktivitas penjualan yang dilakukan oleh tenaga penjual baik langsung maupun 

tidak langsung akan menciptakan nilai yang dirasakan pelanggan. 

Faktor lingkungan baik ekternal dan internal sedikit banyak akan 

mempengaruhi kinerja. Salah satu jalan untuk mengurangi efek lingkungan adalah 

sikap adaptabilitas yang ditunjukan oleh para tenaga penjual. Seorang tenaga penjual 

memiliki peran ganda, yaitu menjual produk perusahaan dan mempertahankan 

pelanggan perusahaan. Pelanggan bagi tenaga penjual merupakan basis penerimaan 

mereka. Kehilangan pelanggan berarti kehilangan pemasukan (cash inflow). 

Buruknya tenaga penjual memberikan pelayanan pada pelanggan merupakan bentuk 

kondisi yang seharusnya tidak boleh terjadi. Kemampuan seorang tenaga penjual 

untuk bersikap adaptif dalam setiap proses penjualan merupakan kunci implementasi 

orientasi tenaga penjual pada pelanggan (Widmier dan Jackson 2002). 

Boorom, Goolsby, dan Ramsey (1998) , dalam Homburg dan Stock (2005), 

menyatakan bahwa adaptabilitas membuat seorang tenaga penjual memiliki kesiapan, 

khususnya mental, dalam menghadap segala situasi penjualan. Leigh dan Marshall 

(2001) menyatakan bahwa prioritas utama dalam strategi penjualan dan pencapaian 

kinerja salah satu faktor penentunya adalah adaptabilitas, dimana seorang tenaga 

penjual dituntut untuk dapat menyesuaikan diri atas segman pasar yang berbeda, dan 

karakateristik pelanggan yang berbeda. Slater dan Olson (2000)  memberikan 

gambaran bahwa kesuksesan implikasi strategi penjualan adalah orientasi tenaga 

penjual pada pelanggan. Orientasi tenaga penjual pada pelanggan membuat setiap 

perilaku dan aktivitas tenaga penjual menjadi lebih efektif. 
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Orientasi tenaga penjual pada pelanggan berbasis pemberian nilai kepada 

pelanggan merupakan titik pangkal dari keberhasilan, baik bagi tenaga penjual 

maupun organisasi. Polonsky, Cameron, Halstead, Ratcliffe, Stilo, dan Watt  (2000) 

mengungkapkan bahwa tidak ada hal yang paling penting untuk menjamin 

perusahaan tetap memperoleh keuntungan selain memahami segala situasi dan 

karakteristik pelanggan. Orientasi tenaga penjual dalam pandangan Williams (1998) , 

dalam Wachner, Plouffe, dan Gregoire (2009), merupakan strategi tepat untuk 

mempertahankan hubungan antara tenaga penjual dan pelanggan, dan penerapan 

strategi ini akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan secara menyeluruh. 

Grant dan Cravens (1999), dalam Wilkinson (2008), memposisikan orientasi tenaga 

penjual pada pelanggan memiliki dampak strategis atas kinerja tenaga penjual. 

Implikasi orientasi tenaga penjual pada pelanggan membutuhkan dukungan konstruk 

lain seperti sistem kontrol tenaga penjual dan kompetensi tenaga penjual yang 

mendukung. Hal senada juga diungkapkan Srinanda (2003) bahwa orientasi 

konsumen pada tenaga penjualan mampu mempengaruhi kinerja tenaga penjualan, 

atau dengan kata lain tenaga penjualan dapat meningkatkan kinerja penjualannya 

melalui pendekatan yang berorientasi pada konsumen. Adapun menurut Cross et al. 

(2007), orientasi konsumen tenaga penjual merupakan mediator dari pengaruh 

orientasi pasar organisasi, yang terdiri dari orientasi konsumen organisasional dan 

orientasi kompetitif organisasional, terhadap kinerja tenaga penjual. Hal ini 

didasarkan atas realitas bahwa tenaga penjual dipengaruhi oleh kebijaksanaan 
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perusahaan dalam menghadapi konsumen dan bertanggung jawab untuk melakukan 

kontak langsung dengan konsumen yang akan mempengaruhi kinerja penjualannya. 

Menurut Saxe dan Weitz (1982) , dalam dalam Roman dan Iacobucci (2010), 

karakteristik customer oriented selling adalah sebagai berikut: 

1. Keinginan untuk membantu konsumen memperoleh kepuasan dalam pengambilan 

keputusan pembelian. 

2. Membantu konsumen menilai kebutuhan mereka. 

3. Menawarkan produk yang akan memuaskan kebutuhan konsumen. 

4. Mendeskripsikan produk secara akurat. 

5. Menghindari taktik pemasaran yang manipulatif. 

6. Menghindari penggunaan tekanan penjualan yang berlebihan. 

Fokus utama usaha penjualan dalam lingkungan bisnis saat ini adalah untuk 

secara akurat menentukan kebutuhan konsumen supaya dapat menciptakan nilai 

dalam hubungan jangka panjang. Tenaga penjual yang berorientasi konsumen harus 

terlibat dalam proses untuk menemukan kebutuhan konsumen mereka dan 

menawarkan produk dan jasa yang menyediakan keuntungan utama bagi pembeli 

(Keillor et al., 2000). Untuk menjadi tenaga penjual yang berorientasi konsumen, 

seorang tenaga penjual harus lebih mengidentifikasikan kebutuhan konsumen, 

menyesuaikan presentasinya sesuai yang dibutuhkan dan meningkatkan kepuasan 

konsumen secara keseluruhan. Tipe tenaga penjual seperti itu umumnya lebih rela 

bekerja lebih intens dengan klien dalam kurun waktu yang lebih lama dan berusaha 

meningkatkan kepuasan konsumen dan kualitas layanan (Martin dan Bush, 2003). 
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Wachner et al. (2009) menyatakan bahwa orientasi konsumen bukan hanya 

filosofi khusus pemasaran atau penjualan, akan tetapi membutuhkan kemampuan 

untuk menggali pertanyaan lebih baik, menemukan kebutuhan, menyesuaikan 

penawaran produk dan jasa sesuai kebutuhan dan mengkomunikasikan keuntungan 

dan nilai kepada konsumen. Keahlian mendengar merupakan hal yang esensial bagi 

pengembangan orientasi konsumen. Dari sudut pandang konsumen, mendengarkan 

merupakan keahlian utama paling penting yang harus dimiliki tenaga penjual. Tenaga 

penjual dengan keahlian customer-oriented selling diharapkan lebih baik dalam 

mengembangkan dan mempertahankan hubungan dengan konsumen mereka. 

Keillor et al. (2000), menyatakan bahwa Customer-oriented selling 

merupakan salah satu konsep utama penjualan relasional yang menjadi faktor 

perhatian utama bagi perusahaan yang mengharapkan untuk membangun hubungan 

jangka panjang dengan konsumen. Hubungan konsumen jangka panjang dapat 

dicapai melalui praktek tenaga penjual yang menerapkan strategi customer-oriented 

selling dibandingkan menerapkan teknik penjualan yang berkaitan dengan transaksi 

penjualan dalam waktu singkat. Penekanan pada solusi yang berfokuskan konsumen 

dan keuntungan bersama, customer-oriented selling berkaitan dengan koordinasi gaya 

perilaku negosiasi yang mendukung pembentukan kepercayaan dan komitmen yang 

merupakan hal utama bagi pengembangan hubungan jangka panjang. Penerapan 

pendekatan customer-oriented selling pada tenaga penjual merupakan hal kritis untuk 

membangun hubungan jangka panjang antara pembeli dan penjual. 
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2.2.5. Penjualan Adaptif 

 Weitz et al. (1986), dalam Franke dan Park (2006), mendefinisikan penjualan 

adaptif sebagai berikut: 

“The altering of sales behaviour during a customer interaction or across 

customer interaction based on perceived information about the nature of 

selling situation.” 

 Penjualan adaptif merupakan penyesuaian perilaku menjual selama 

berinteraksi dengan konsumen berdasarkan informasi yang didapat mengenai situasi 

penjualan. Menurut Spiro dan Weitz (1990), dalam Franke dan Park (2006), 

penjualan adaptif (adaptive selling) didefinisikan sebagai perubahan dari perilaku 

penjualan selama interaksi dengan pelanggan atau interaksi antar konsumen yang 

didasarkan pada informasi yang diterima mengenai situasi penjualan yang 

sesungguhnya.  

 Weitz (1982), dalam Franke dan Park (2006), mengemukakan penjualan 

adaptif sebagai proses penjualan yang terdiri dari pengumpulan informasi tentang 

harapan-harapan para pelanggan, mengembangkan strategi penjualan berdasarkan 

informasi tersebut, menyalurkan sinyal yang dapat dipahami untuk melaksanakan 

strategi, mengevaluasi pengaruh dari pesan-pesan, dan melakukan penyesuaian diri 

berdasarkan hasil evaluasi. 

 Boorom et al. (1998), dalam Homburg dan Stock (2005), menyatakan bahwa 

penjualan adaptif merupakan pemodifikasian gaya komunikasi, format presentasi, dan 

isi pesan yang dilakukan oleh penjual selama berinteraksi dengan pembeli. Penjualan 
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adaptif juga merupakan salah satu teknik menjual dimana penjual diminta untuk 

menyesuaikan dengan gaya sosial pembeli untuk dapat memaksimalkan keefektifan 

kerjanya. 

 Berdasarkan beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

penjualan adaptif adalah kemampuan mengadaptasikan atau mengubah perilaku 

menjual secara efektif saat berinteraksi dengan pembeli sesuai dengan tuntutan situasi 

penjualan yang meliputi bentuk pertemuan dan karakteristik pembeli yang dihadapi 

saat itu. 

Adaptabilitas juga merupakan alat promosional yang memungkinkan pesan-

pesannya dapat diadaptasikan dan disesuaikan secara khusus untuk memenuhi 

keperluan komunikasi. Situasi penjualan (karakteristik tenaga penjual, pembeli, 

interaksi antara karakteristik penjual dan pembeli serta pasar) akan mempengaruhi 

pilihan strategi tenaga penjual (Keillor et al., 2000) 

 Williams dan Spiro, dalam Keillor et al. (2000) mengungkapkan bahwa 

tenaga penjual yang paling sukses adalah seorang yang mampu menyesuaikan model 

komunikasi mereka yang paling cocok untuk berinteraksi dengan pelanggannya. 

Pentingnya komunikasi dalam pemasaran ditunjukkan melalui kemampuan tenaga 

penjual melakukan pendekatan yang berbeda. Setiap pendekatan menekankan pada 

komunikasi dua arah, dengan berkomunikasi terjalin suatu proses pertukaran 

informasi antara perusahaan dengan konsumennya, dan lebih jauh lagi dengan proses 

komunikasi yang efektif, perusahaan dapat mengenal dan mengetahui lebih 
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mendalam mengenai kebutuhan dan keinginan serta nilai-nilai yang diharapkan oleh 

konsumen yang harus dipenuhi oleh perusahaan (Hamiseno, 2002). 

 Menurut Anderson (1994), dalam Fang, Evans, dan Zou (2005), keterbukaan 

atau transparansi informasi kepada pelanggan sangat diperlukan. Informasi yang 

perlu disampaikan pada pelanggan meliputi produk atau jasa yang ditawarkan, baik 

menyangkut kualitas, jenis/macam produk atau jasa yang disediakan, harga, cara 

memperolehnya, dan biaya yang dikenakan (bila ada) (Anderson, 1994). 

 Spiro dan Weitz (1990), dalam Franke dan Park (2006), menyatakan bahwa 

penjualan adaptif terkait dengan efektivitas penjualan, yang digambarkan melalui 

skala yang mengukur perilaku adaptif tenaga penjual dengan fleksibilitas antar 

personal. Hasil dari skala akan menunjukkan kinerja tenaga penjual. Menurut Spiro 

dan Weitz (1990), dalam Franke dan Park (2006), seorang tenaga penjual harus 

memahami praktek penjualan adaptif yang terdiri dari enam aspek, yaitu: 

1. Pemahaman bahwa pendekatan penjualan yang berbeda diperlukan dalam situasi 

penjualan yang berbeda pula. 

2. Keyakinan dalam memiliki kemampuan untuk menggunakan berbagai pendekatan 

penjualan yang berbeda. 

3. Keyakinan dalam memiliki kemampuan untuk mengubah pendekatan penjualan 

selama berinteraksi dengan pelanggan. 

4. Struktur pengetahuan yang memfasilitasi pemahaman terhadap situasi penjualan 

yang berbeda dan akses untuk penerapan strategi penjualan yang sesuai dari 

masing-masing situasi. 
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5. Pengumpulan informasi mengenai situasi penjualan dalam beradaptasi. 

6. Penerapan aktual terhadap pendekatan yang berbeda dalam situasi yang berbeda. 

Aspek satu sampai dengan tiga merupakan bentuk motivasi dalam melakukan 

penjualan adaptif. Aspek ke-4 dan ke-5 berkaitan dengan kemampuan yang dipakai 

dalam melakukan praktek penjualan adaptif yang efektif. Adapun aspek ke-6 

mengarah pada tingkah laku penjual. Keenam aspek tersebut berkaitan dengan 

perilaku nyata dari seorang tenaga penjual, dan diharapkan masing-masing tenaga 

penjual untuk menerapkannya. 

Dalam program pelatihan yang diterapkan secara luas, yang didasarkan pada 

matriks gaya komunikasi, menurut Spiro dan Weitz (1990), dalam Franke dan Park 

(2006), seorang tenaga penjual dilatih untuk mengklasifikasikan pelanggan ke dalam 

tiga dimensi berikut: 

1. Mau mendengarkan. 

2. Ketegasan. 

3. Fleksibilitas. 

Berdasarkan dimensi tersebut, seorang tenaga penjual diinstruksikan untuk 

menggunakan isyarat untuk mengkategorikan pelanggan dan untuk mengadaptasikan 

gaya komunikasi dalam menyesuaikan gaya komunikasi pelangan. Menurut Spiro dan 

Weitz (1990), dalam Franke dan Park (2006), kemampuan dan kesediaan tenaga 

penjual untuk beradaptasi dengan berbagai macam situasi penjualan dan 

konsumennya sering dianggap memiliki dampak positif atas kinerjanya. Adaptabilitas 
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akan lebih terfokus pada pendekatan tenaga penjual terhadap interaksi antara penjual 

dan pembeli. 

Menurut Knowles, Grove dan Keck (1999), dalam Ahearne, Jelinek, dan 

Jones (2007), gaya menjual yang adaptif memudahkan tenaga penjual memberikan 

kesan yang baik kepada konsumen, membujuk konsumen untuk membeli produk 

yang sedang ditawarkan, sehingga gaya menjual yang terfokus pada konsumen ini 

akan cepat menarik perhatian konsumen dan menumbuhkan kepercayaan akan 

kredibilitas tenaga penjual dalam mempresentasikan produk (sales presentation), 

menindaklanjuti hubungan dengan konsumen secara kontinyu dan melakukan 

penutupan penjualan. 

Apabila tenaga penjual telah terlatih dan terbiasa melakukan penjualan 

adaptif, maka akan meningkatkan kualitas hubungan yang terjalin diantara tenaga 

penjual dan konsumen, sehingga pada akhirnya konsumen akan menaruh kepercayaan 

yang tinggi kepada tenaga penjual. Srinanda (2003) menyatakan bahwa adaptabilitas 

tenaga penjualan terbukti berpengaruh terhadap kinerja tenaga penjualan. Karena 

dengan adanya adaptabilitas pesan-pesan promosional perusahaan yang disampaikan 

oleh tenaga penjual dapat disesuaikan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan 

komunikasi yang tepat sehingga proses penjualan dapat dilakukan dengan baik. 

Tenaga penjual akan sukses melakukan penjualan karena mampu menyesuaikan 

model komunikasi mereka yang paling cocok untuk berinteraksi dengan 

konsumennya.  
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Menurut Irianti (2008) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi adaptivitas 

tenaga penjual adalah kesesuaian informasi, pengendalian diri, karakteristik 

lingkungan penjualan, dan pengetahuan produk. Faktor yang berperan penting dalam 

kesesuaian informasi adalah fokus informasi yang digunakan dalam proses penjualan. 

Untuk faktor pengendalian diri unsur yang paling berperan adalah yang terkait 

dengan kemampuan tenaga penjual untuk memodifikasi presentasi dirinya. Pada 

faktor karakteristik lingkungan penjualan hal yang paling utama dalam meningkatkan 

adaptivitas tenaga penjual adalah produk yang disediakan. Adapun untuk faktor 

pengetahuan produk unsur yang paling berperan adalah yang menyangkut 

pengetahuan tentang jenis dan manfaat produk perusahaan. 

 

2.2.6. Kinerja Tenaga Penjual 

 Kinerja adalah variabel standar yang paling luas dipelajari dalam perilaku 

organisasi dan literatur sumber daya manusia. Kinerja sebagai sebuah konstruk 

mungkin akan lebih penting dalam konteks penjualan, dimana kinerja tenaga penjual 

sering berakibat langsung pada pendapatan perusahaan. 

 Menurut Dubinsky dan Jolson (1991), dalam Wason, Polonsky dan Hyman  

(2002), kinerja tenaga penjual adalah suatu derajat atau tingkat dimana tenaga penjual 

dapat melakukan tugas-tugas pekerjaannya dengan baik dan memenuhi tanggung 

jawabnya dengan efektif. Sujan, Weitz, Sujan, dan Kuman (1994), dalam Roman dan 

Iacobucci (2010), mengklasifikasikan perbedaan orientasi tujuan tenaga penjual, yaitu 

belajar dan kinerja. Tenaga penjual dengan orientasi belajar mempunyai keinginan 
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kuat untuk meningkatkan dan menguasai ketrampilan dan kemampuan untuk mereka 

secara kontinyu dan memandang situasi sebagai kesempatan untuk meningkatkan 

kompetensi mereka. Sebaliknya, tenaga penjual dengan orientasi kinerja berfokus 

pada kinerja yang bagus sebab mereka melihat kinerja bagus sebagai alat untuk 

mendapat penghargaan dari orang lain, misalnya supervisor.  

 Kohli, Shervani, dan Callagalla (1998), dalam Wang dan Netemeyer (2002), 

menyatakan bahwa orang-orang yang berorientasi belajar tidak terlalu ambil pusing 

dengan suatu kesalahan dan tetap berusaha jika gagal. Sebaliknya, orang-orang yang 

berorientasi kinerja akan tetap melakukan sesuatu jika mereka merasa sangat trampil 

dalam bidang itu. Dalam pandangan organisasi, orientasi kinerja membawa pada hasil 

jangka pendek, misalnya meningkatnya penjualan, sedangkan orientasi belajar 

meningkatkan ketrampilan dan kemampuan yang membawa pada kinerja jangka 

panjang yang lebih baik. 

 Menurut Kohli et al. (1998), dalam Wang dan Netemeyer (2002), tenaga 

penjual dengan orientasi kinerja menaruh perhatian pada anggapan untuk dianggap 

bisa dan memperlihatkan bukti kemampuan  dengan kesuksesannya. Tenaga penjual 

dengan orientasi kinerja berfokus pada kinerja yang baik sebagai cara untuk 

mendapat reward dan atau penghargaan dari tenaga penjual lainnya. Mereka saling 

membandingkan kinerja mereka dengan harapan-harapan pengawasan dan kinerja 

teman-teman kerjanya. Menurut Sujan et al. (1994), dalam Roman dan Iacobucci 

(2010), keinginan mereka untuk mendapat pengakuan dari orang lain diduga 
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mendorong mereka untuk mengeluarkan upaya yang lebih besar pada pekerjaannya 

sehingga kemudian menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. 

 Kohli dan Jaworski (1990), dalam Roman dan Iacobucci (2010), menyatakan 

bahwa pengukuran kinerja pada dasarnya dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek 

perilaku (behavior) dan aspek keluaran (output). Pengukuran kinerja ditinjau dari 

aspek keluaran, merupakan pendekatan pengukuran kinerja tenaga penjual yang 

bersifat kuantitatif, yaitu dilihat dari hasil kerja tenaga penjual dalam mengemban 

tugas pekerjaannya, yang dapat diindikasikan dari jumlah produk yang terjual, 

sumbangan terhadap laba kotor perusahaan dan besarnya komisi penjualan. Adapun 

pengukuran kinerja ditinjau dari aspek perilaku merupakan pengukuran kinerja tenaga 

penjual yang bersifat kualitatif, yaitu dilihat dari tindakan-tindakan tenaga penjual 

dalam mengemban tugas pekerjaannya, yang dapat diindikasikan dari ketelitian 

pengelolaan waktu, cara negosiasi dan taktik penjualan. 

 Srinanda (2003) mengkaitkan kinerja tenaga penjualan dengan produktivitas 

prospek penjualan, kemampuan tenaga penjual dalam membedakan keinginan dan 

kebutuhan konsumen, kemampuan tenaga penjual untuk melampaui target penjualan, 

dan kemampuan tenaga penjual dalam mengontrol keseluruhan proses penjualan. 

Adapun Irianti (2008) mengukur kinerja tenaga penjualan berdasarkan kemampuan 

tenaga penjual untuk meningkatkan prosentase pertumbuhan penjualan, kemampuan 

memperoleh pelanggan baru dengan mudah, dan kemampuan mencapai target 

penjualan yang dibebankan perusahaan. 
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 Menurut Cross et al. (2007) dalam mengukur kinerja tenaga penjual dapat 

melalui indikator-indikator sebagai berikut: 

1. Kuantitas penjualan yang dapat dicapai tenaga penjual. 

2. Kemampuan mencapai target yang telah ditetapkan. 

3. Kualitas kinerja tenaga penjual terkait hubungan dengan konsumen. 

4. Kualitas kinerja tenaga penjual terkait dengan manajemen waktu, kemampuan 

perencanaan, dan manajemen biaya. 

5. Kualitas kinerja tenaga penjual terkait dengan pengetahuan atas kebutuhan 

konsumen. 

 

2.3. Hubungan Antar Konsep 
 

2.3.1. Hubungan Antara Lingkungan Orientasi Konsumen dengan Orientasi 

Konsumen Tenaga Penjual 
 Menurut Williams dan Wiener (1996), dalam Stock dan Hoyer (2005), 

pendekatan orientasi konsumen merupakan perilaku yang dipelajari yang dipengaruhi 

oleh faktor lingkungan, terutama lingkungan organisasi. Tenaga penjual yang 

mengadopsi orientasi konsumen merupakan hasil dari praktek manajemen 

organisasional dan pemasaran yang juga melakukan fokus orientasi pada konsumen. 

Lukas dan Ferrel (2000) juga menyatakan bahwa orientasi pasar yang dilakukan oleh 

perusahaan membuat perusahaan juga melakukan penekanan penting pada orientasi 

konsumen, sehingga tenaga penjual juga didorong untuk melakukan pendekatan yang 



42 

 

berorientasi konsumen untuk mengungkap kebutuhan-kebutuhan tersembunyi dari 

konsumen, yang dapat dijadikan dasar bagi perusahaan untuk melakukan inovasi. 

 Menurut Siguaw et al. (1994), dalam Roman dan Iacobucci (2010), untuk 

mempengaruhi tenaga penjual untuk melaksanakan orientasi konsumen dalam usaha 

penjualannya, perusahaan harus menanamkan filosofi orientasi konsumen dan 

memberikan pelatihan, sumber daya, serta imbalan (reward) yang dianggap perlu 

untuk mendukung dan memotivasi tenaga penjual agar berorientasi terhadap 

konsumen. Komitmen suatu perusahaan untuk mengembangkan dan memelihara 

ketertarikan utama konsumen harus tercermin dari cara tenaga penjual 

memperlakukan konsumen (Boles et al., 2001). Karyawan yang langsung 

berhubungan dengan konsumen, seperti tenaga penjual juga harus memprioritaskan 

aktivitas mereka untuk lebih memperhatikan kebutuhan konsumen. 

Pengaruh lingkungan organisasi yang berorientasi konsumen terhadap 

orientasi konsumen tenaga penjual didasarkan pada penelitian Cross et al. (2007), 

dimana lingkungan organisasional yang mendukung orientasi pasar dengan 

menerapkan lingkungan organisasi yang berfokus kepada konsumen melalui usaha-

usaha untuk berkomunikasi lebih baik dengan konsumen, tenaga penjual akan 

terpengaruh untuk menerapkan orientasi konsumen dalam tugas penjualannya. 

 

2.3.2. Hubungan Antara Orientasi Konsumen dengan Kinerja Tenaga Penjual 

 Franke dan Piller (2004) menyatakan bahwa melalui identifikasi dan 

pemuasan kebutuhan konsumen, tenaga penjual yang berorientasi konsumen akan 
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menciptakan nilai tambah bagi konsumen. Nilai tambah tersebut merupakan prediktor 

kuat adanya pembelian konsumen, sehingga konsumen akan melakukan pembelian 

lebih besar. Pendekatan berorientasi konsumen yang dilakukan tenaga penjual akan 

meningkatkan volume penjualan melalui pembelian silang (cross-buying), dan 

mempengaruhi pembelian langsung (Dean, 2007). Homburg et al. (2009) juga 

mengungkapkan bahwa konsumen rela membayar lebih jika tenaga penjual memiliki 

pengetahuan yang luas atas kebutuhan mereka. Oleh karena itu, tenaga penjual yang 

berorientasi konsumen dapat meningkatkan kinerja tenaga penjual yang lebih baik. 

Pengaruh orientasi konsumen tenaga penjual terhadap kinerja tenaga penjual 

didasarkan pada penelitian Cross et al. (2007), Srinanda (2003), Franke dan Piller 

(2004), Dean (2007), Homburg et al. (2009), dimana semua penelitian menyatakan 

bahwa semakin baik usaha orientasi konsumen tenaga penjual dalam melakukan 

penjualan maka kinerja tenaga penjual menjadi semakin baik dalam penjualannya. 

 

2.3.3. Hubungan Antara Pengendalian Diri dengan Penjualan Adaptif 

 Goolsby et al. (1992), dalam Chi et al. (2007), menyatakan bahwa tenaga 

penjual dengan tingkat pengendalian diri tinggi akan mampu menyesuaikan 

presentasi dirinya, sehingga adaptivitas penjualannya lebih baik sehingga dapat 

meraih kesuksesan yang lebih tinggi. Manz dan Sims (1980), dalam Morgeson dan 

DeRue (2006), juga mengungkapkan bahwa tenaga penjualan dapat mengatur diri 

mereka sendiri dengan menentukan tujuannya sendiri, memutuskan bagaimana 

mereka akan meraih tujuannya, mengevaluasi kinerjanya, dan memberi penghargaan 
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kepada dirinya sendiri. Dengan adanya pengendalian diri yang tinggi maka 

kemampuan tenaga penjual dalam menerapkan adaptivitas penjualan juga akan 

semakin tinggi. 

Pengaruh pengendalian diri tenaga penjual terhadap penjualan adaptif  

(adaptive selling) yang dilakukan tenaga penjual didasarkan pada penelitian Irianti 

(2008), Goolsby et al. (1992), dalam Chi et al. (2007), dan Manz dan Sims (1980), 

dalam Morgeson dan DeRue (2006), dimana dikatakan bahwa tenaga penjual yang 

dapat mengendalikan diri dengan mengontrol emosi sesuai situasi penjualan dalam 

presentasi penjualannya akan dapat melakukan penjualan adaptif yang lebih baik. 

 

2.3.4. Hubungan Antara Lingkungan Penjualan dengan Penjualan Adaptif 

 Menurut Weitz et al. (1986), dalam Franke dan Park (2006), ketika tenaga 

penjual menghadapi pelanggan yang sama dengan kebutuhan yang sama, maka 

tenaga penjual dapat menggunakan cara yang sama dalam melakukan pendekatan 

penjualan. Walaupun mengumpulkan informasi yang relevan membutuhkan biaya 

akan tetapi akan sepadan apabila pendekatan penjualan yang dilakukan untuk tiap 

konsumen menghasilkan keuntungan. Keuntungan penjualan adaptif akan menjadi 

substansial apabila konsumen menghargai presentasi penjualan yang dilakukan 

tenaga penjual dengan melakukan pembelian dalam jumlah besar.  

Weitz et al. (1986), dalam Franke dan Park (2006), juga menyatakan bahwa 

keuntungan akan meningkat lebih besar apabila tenaga penjual menjual lini produk 
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dengan banyak fitur dan pilihan, karena variasi produk membantu tenaga penjual 

dalam menyesuaikan presentasinya dengan kebutuhan konsumen. 

Menurut Giacobbe et al. (2006), karakteristik lingkungan penjualan yang 

terkait dengan kebutuhan konsumen, tipe situasi penjualan, dan produk yang dijual 

berperan penting dalam usaha-usaha tenaga penjual untuk melakukan kegiatan 

penjualan terhadap konsumen. Ketika tenaga penjual mengetahui kebutuhan 

konsumen maka mereka dapat menawarkan produk dan melakukan pendekatan yang 

tepat, karena dengan mengetahui kebutuhan konsumen tenaga penjual lebih mudah 

beradaptasi terhadap berbagai tipe konsumen. Morgeson dan DeRue (2006) 

menyatakan bahwa situasi penjualan yang menyangkut masalah tingkat pentingnya 

penjualan, respon atas kegiatan penjualan, dan lamanya kegiatan penjualan sangat 

mempengaruhi kemampuan adaptasi tenaga penjual dalam melakukan kegiatan 

penjualannya. Lebih lanjut, Weitz et al. (1986), dalam Franke dan Park (2006), 

mengungkapkan bahwa macam dan banyaknya produk yang sedang ditawarkan oleh 

tenaga penjual juga sangat mempengaruhi adaptivitas kegiatan penjualannya. 

Semakin beragam produk yang ditawarkan maka tenaga penjual lebih mudah 

menyesuaikan dan memilih produk yang tepat bagi kebutuhan konsumen.  

Pengaruh lingkungan penjualan terhadap penjualan adaptif  (adaptive selling) 

yang dilakukan tenaga penjual didasarkan pada penelitian Irianti (2008), Weitz et al. 

(1986), dalam Franke dan Park (2006), dikatakan tenaga penjual yang memahami tipe 

konsumen yang dihadapi, kondisi situasi yang dihadapi, serta sumber daya yang 

disediakan perusahaan akan dapat melakukan penjualan adaptif yang lebih baik. 
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2.3.5. Hubungan Antara Penjualan Adaptif dengan Kinerja Tenaga Penjual 

 Menurut Williams dan Spiro (1985), dalam Keillor et al. (2000), tenaga 

penjual yang sukses adalah mereka yang dapat mengadaptasikan gaya komunikasinya 

secara tepat dalam melakukan interaksi dengan konsumen. Melalui teknik ini tenaga 

penjual dapat mengamati bagaimana reaksi konsumen terhadap strategi penjualannya 

dan melakukan penyesuaian seperlunya (Park dan Holloway, 2003). 

 Menurut Sujan et al. (1994),  dalam Roman dan Iacobucci (2010), penjualan 

adaptif juga dikonseptualisasikan sebagai bekerja cerdas, dimana tenaga penjual 

dapat mengenali situasi penjualan yang berbeda-beda untuk dapat menerapkan 

pendekatan penjualan yang paling tepat. Perilaku bekerja cerdas ini akan berpengaruh 

positif terhadap kinerja penjualan. Perilaku penjualan adaptif menunjukkan 

kemampuan dan kecakapan tenaga penjual dalam melakukan teknik dan pendekatan 

tertentu secara tepat dengan memperhatikan kondisi dan situasi yang dihadapi. 

Tenaga penjual akan dapat memberikan suatu pemuasan kebutuhan pada konsumen 

karena mampu mengenali setiap kebutuhan dan keinginan konsumen yang berbeda-

beda dan memberikan suatu alternatif pendekatan penjualan yang tepat. Oleh karena 

itu kemampuan penjualan adaptif akan mampu meningkatkan kinerja penjualan yang 

dicapai tenaga penjual. 

 Pengaruh penjualan adaptif (adaptive selling) terhadap kinerja tenaga penjual 

didasarkan pada penelitian Srinanda (2003), Irianti (2008), Williams dan Spiro 

(1985), dalam Keillor et al. (2000), Park dan Holloway (2003), Sujan et al. (1994),  

dalam Roman dan Iacobucci (2010), dimana dikatakan bahwa penjualan adaptif yang 
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menunjukkan kemampuan dan kecakapan tenaga penjual dalam melakukan adaptasi 

teknik dan pendekatan tertentu yang tepat dengan memperhatikan kondisi dan situasi 

yang dihadapi akan mampu meningkatkan kinerja penjualan tenaga penjual. 

 

2.4. Kerangka Pemikiran 

 Pada Gambar 2.1 diperlihatkan kerangka konseptual dari penelitian yang akan 

dilakukan. 

   .        

           

           

           

           

 

Sumber: Cross et al. (2007), Srinanda (2003), Irianti (2008) 

Gambar 2.1 
Kerangka Konseptual 

 

2.5. Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan rujukan-rujukan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dan 

teori-teori yang terkait maka dapat diajukan beberapa hipotesis sebagai berikut: 

1. Lingkungan organisasi yang berorientasi konsumen (organizational customer 

orientation) berpengaruh signifikan positif terhadap orientasi konsumen tenaga 

penjual. 
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2. Orientasi konsumen dari tenaga penjual berpengaruh signifikan positif terhadap 

kinerja tenaga penjual. 

3. Pengendalian diri tenaga penjual berpengaruh signifikan positif terhadap 

penjualan adaptif  (adaptive selling) yang dilakukan tenaga penjual. 

4. Lingkungan penjualan berpengaruh signifikan positif terhadap penjualan adaptif  

(adaptive selling) yang dilakukan tenaga penjual. 

5. Penjualan adaptif (adaptive selling) berpengaruh signifikan positif terhadap 

kinerja tenaga penjual. 

 

 

 

 




